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Riga – svetla jeseni in tudi pozimi
Besedilo: jasmina dvoršek, fotografije: Riga 2014, Live Riga, klub Mai tai

tri baltske državice, ki so se šele pred nekaj več kot dvajsetimi leti rešile okov sovjetske
zveze, se soočajo s podobnim problemom kot države bivše jugoslavije. Večno se namreč ugiba,
kje točno ležijo, na Baltiku ali Balkanu, katera so glavna mesta, kakšen jezik govorijo in katera
je njihova denarna valuta. Prav v želji po večji razpoznavnosti največjega od treh glavnih mest
je latvijska prestolnica Riga letos še prav posebej ponosna, da si s švedskim mestom Umeå deli
naslov evropske kulturne prestolnice.

ARHITEKTURA
Vplivi secesije
Secesija v Parizu ali Bruslju je
že videna, vsak pravi ljubitelj
sloga, ki je zaznamoval arhitek-
turo in notranjo opremo konec
19. in v začetku 20. stoletja, ve,
da mora obiskati Rigo. V času
največjega industrijskega
vzpona mesta, ki leži ob ustju
reke Daugave in je bilo eno
najbogatejših mest v Rusiji, so

bogati trgovci in lastniki tovarn
tekmovali med seboj, kdo bo
zgradil lepše in večje domova-
nje. Rezultat je Art Nouveau,
predel mesta, imenovan tudi
"tihi center'', ki je od starega
dela mesta oddaljen le deset
minut hoda. Ulici Elizabetes in
še posebej Alberta sta znova
postali naslova, ki si ju kot
stalno bivališče želi vsak prebi-
valec Rige. Cene stanovanj v
čudovito obnovljenih mestnih
palačah, najlepše med njimi so

delo ruskega arhitekta Mik-
haila Einsensteina, dosegajo
za baltske države nepojmljive
cene, a kupci, posebej premo-
žni Rusi, se vedno najdejo. Po-
sebej vredne ogleda so stavba
na ulici Elizabetes 10 b, na
ulici Alberta pa številke 2, 2 a,
4, 6, 8, 11, 12 in 13, na isti ulici
pa se je leta 2009 odprl tudi
Muzej secesije.
art nouveau muzej, 
alberta 12, Riga, 
www.art-nouveau.riga.lv

RESTAVRACIJE
Koncept odprte kuhinje
Sodobni ljubitelji hrane nismo
le zahtevni, temveč tudi rado-
vedni, zato se vse več vrhun-
skih restavracij odloča za
pripravo jedi pred svojimi
gosti. Ponudba "odprtih re-
stavracij" v Rigi je številčna.

Aqua Luna
Kuhinja pod vodstvom moj-
stra Gintsa Aizupietisa zdru-
žuje okuse od Francije in
Italije do klasičnih baltskih
kuharskih tradicij. Nudijo le
najboljšo kakovost, naročimo
lahko na primer črni kaviar
Mottra ali zrezek prekajenega
irskega goveda, vedno pa
bodo sestavine sveže in
skladno sestavljene. 
aqua Luna, andrejostas iela 4,
www.aqualuna.lv

3 Pavaru restorans
Restavracija, čigar ime (Trije
kuharski mojstri) izdaja, da so
jo odprli trije mojstri z ena-
kimi idejami, ponuja jedi, ki
so izrazito lokalne in sezon-
ske, kuharji pa jih pogosto
menjajo ali preoblikujejo, s
tem pa osrečujejo redne
stranke in sebi dajejo motiva-
cijo, ki jo mnoge restavracije
prehitro izgubijo. 
3 Pavaru (trije kuharski mojstri),
torna ieal 4, 
www.tamlabambusaugt.lv

3 naži
Jedi mladega kuharskega
mojstra Artūrsa Taškānsa za-
stopajo predvsem severno in
baltsko kuhinjo, skrivnost nje-
govih jedi pa so azijske za-

Latvijska 
prestolnica
Riga je mesto
luči.

ambient restavracije aqua Luna.

secesijska arhitektura v Rigi je
med najlepšimi v evropi.
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